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KTO ZŁAPIE ZAJĄCA?
ŚWIĄTECZNA ZABAWA W GALERII KATOWICKIEJ

Galeria Katowicka przygotowała dla swoich klientów kolejną świąteczną zabawę. Już od
soboty, 8 kwietnia, przez cały tydzień, trwa akcja „Złap Zająca” , w której codziennie
można zdobyć karty podarunkowe oraz bilety do kina.
Co trzeba zrobić, by wziąć udział w zabawie i cieszyć się nagrodą? Wystarczy w dniach 8 – 15
kwietnia … złapać zająca. Każdego dnia 4 wirtualne osobniki ukrywać się będą w innym
miejscu Galerii Katowickiej, na poziomach od 0 do +3. Trzeba znaleźć je wszystkie, za pomocą
aplikacji mobilnej zeskanować umieszczone na nich QR kody, zarejestrować paragon z
zakupów z danego dnia na min. 50zł i … gotowe.
Na 10 najszybszych osób codziennie czekają karty podarunkowe o
wartości 200zł każda, a na wszystkich, którzy ukończyli zabawę,
nieważne, w jakim czasie w ciągu jednego dnia – bilety do kina.
Karty i bilety można odbierać w punktach obsługi programu
lojalnościowego.
Bilety do kina można będzie wykorzystać w terminie do końca
2017 roku na dowolny seans 2D.
Aby wziąć udział w zabawie, należy być użytkownikiem programu
lojalnościowego Galerii Katowickiej – w każdej chwili można zarejestrować się, pobierając
aplikację Galerii Katowickiej z Google Play lub App Store i dokończyć proces, uzupełniając
swoje dane bezpośrednio w aplikacji lub na stronie programu lojalnościowego
(https://navishopper.pl/galeria-katowicka).

www.galeriakatowicka.eu

Szczegóły zabawy dostępne są na: https://navishopper.pl/galeria-katowicka/zlap-zajaca, regulamin
można znaleźć w aplikacji.
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Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic i jest unikalnym kompleksem komunikacyjno2
komercyjnym. Powierzchnia najmu wynosi 47,500 m i obejmuje ponad 200 lokali, restauracji i punktów
handlowych, m.in. Peek & Cloppenburg, TK Maxx, Multikino, Zara, Pull & Bear, Bershka, C&A, Reserved, Euro
RTV AGD, Douglas czy Tiger. Posiada także 10 salowe Multikino z salą Xtreme – najnowocześniejszą w Polsce,
wyposażoną w system dźwiękowy Dolby Atmos. Centrum handlowe połączone jest bezpośrednio z dworcem
kolejowym i podziemnym terminalem autobusowym komunikacji miejskiej. W sąsiedztwie powstaje kompleks
biurowy Grand Central. Galeria Katowicka została otwarta 18 września 2013 r.
Właścicielem Galerii Katowickiej jest firma Meyer Bergman, za zarządzanie Galerią Katowicką, codzienne
funkcjonowanie obiektu oraz kwestie związane z wynajmem powierzchni handlowej, odpowiada spółka Apsys
Polska.
Więcej informacji na: www.galeriakatowicka.eu
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